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A você mamãe, que tão cedo partiu...

“Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto que a sente”
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RESUMO

A sociedade moderna depende integralmente da produção e consumo de energia em
seu dia a dia desde cozinhar, ter energia elétrica, transporte, e para processos industriais. O
aumento da demanda de energia elevou também os níveis de poluição, o que produz efeitos
diretos na saúde do homem. Desta forma, o homem tem que pesquisar novas formas de
energia, que em condições ideais, deve ser gerada de forma limpa. Uma alternativa para que
se possa enfrentar este problema é a conversão eletroquímica de energia, a qual pode ser
realizada de forma eficiente e limpa através das células a combustível. Existe um interesse
muito grande em células que oxidam metanol como combustível, para a aplicação em
veículos e equipamentos portáteis. No entanto, para se implementar estas células, é necessário
um grande progresso na caracterização dos fenômenos eletródicos associados a esta reação,
tanto em nível fundamental quanto tecnológico.
No presente trabalho foram desenvolvidos catalisadores de PtW, PtOs, PtRuW,
PtWOs, suportados em carbono de alta área superficial, para a oxidação de metanol. Os
catalisadores foram preparados através da redução por ácido fórmico e através do método de
Bonnëmann. As composições dos materiais foram determinadas por EDX. O tamanho médio
das partículas foi obtido por TEM, e foi comparado ao tamanho médio dos cristalitos à partir
dos difratogramas de raios X. Os estudos eletroquímicos foram realizados através de
voltametrias cíclicas e curvas corrente potencial de estado estacionário utilizando-se a técnica
do eletrodo de camada fina porosa. Foram feitas também medidas de EXAFS nos
catalisadores mais promissores. Os catalisadores possuem atividade na faixa de potencial de
interesse, e foram feitos alguns testes em células a combustível.
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ABSTRACT

Modern society integrally depends on the production and consumption of energy for
its activities like cooking, lighting and transportation and also for industrial processes. The
increase in the demand for energy increases the levels of pollution, which has a direct
negative effect in human health. Thus, it is imperative to search for new power sources which,
under ideal conditions, do not pollute the environment. One of the alternatives to attack this
problem is the electrochemical energy conversion of chemical energy into electricity which
can be carried out in an efficient and clean way with fuel cells. Presently, there is a great
interest in fuel cells that oxidize methanol directly, for application in vehicles, portable
devices and distributed generation. To make these cells a reality it is still necessary much
progress in the understanding of the electrodic phenomena associated to the oxidation of
methanol, and in the development of suitable electrocatalysts, at both the fundamental and the
technological levels.
In this work, PtW; PtOs, PtRuW and PtWOs eletrocatalysts, supported on high surface
area carbon, for the direct oxidation of methanol were developed. The catalysts were prepared
by reduction with formic acid of the corresponding precursors and by Bonnëmann´s method.
Their composition was determined by XRD. The average particle size was determined from
TEM, and the results compared to crystallite sizes determined from x-ray diffractograms. The
electrochemical studies were carried out with cyclic voltammetry and steady state polarization
curves using the thin porous coating electrode technique. Some catalysts were also studied by
the EXAFS technique. The catalysts prepared show activity in the potential region of interest,
and some of then were tested in single fuel cells.

9

CAPÍTULO I

I – Introdução
A crescente preocupação com o aumento da poluição, principalmente nos
grandes centros urbanos, é grande motivador para pesquisar novas tecnologias não-poluentes
e promover o aumento da eficiência na utilização das fontes energéticas já existentes. O
aumento da poluição afeta diretamente a saúde do homem, implicando em altos custos
gerados com as suas conseqüências. Desta forma, estimula-se o investimento na pesquisa de
métodos de geração de energia não-poluentes e mais eficientes.
No início dos anos 60, os processos eletrocatalíticos envolvidos na oxidação de
compostos orgânicos tornaram-se objeto de interesse crescente [1]. Nesta área de
investigações, as células a combustível têm atraído muita atenção como uma alternativa para a
tecnologia de motores a combustão interna. Isto porque oferecem numerosas vantagens,
incluindo baixa emissão de poluentes, alta eficiência e confiabilidade [2], possível uso em
equipamentos portáteis, modularidade, rapidez na resposta, flexibilidade no uso de
combustíveis e funcionamento limpo e silencioso. O grande progresso econômico e industrial
acarretou um enorme aumento da demanda de energia tanto a nível global como individual
[3].
Uma grande parcela da energia atualmente utilizada é gerada a partir de combustíveis
fósseis ou renováveis, geralmente utilizados em máquinas térmicas para a geração de
eletricidade, em veículos, em caldeiras industriais etc. Porém, as máquinas térmicas têm
reconhecidamente uma baixa eficiência e produzem quantidades consideráveis de poluentes
como CO2, CO, NOx, SOx, hidrocarbonetos e particulados extremamente nocivos à saúde,
responsáveis ademais pela chuva ácida e o efeito estufa. Apesar do esgotamento dos
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